
 

PRZYKŁADOWE ZADANIA 

EDUKACJA PUBLICZNA 

np. modernizacja, doposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, zajęcia dla dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod nauczania oraz warsztatów w okresie wakacji i ferii zimowych, warsztatów dla rodziców na temat  

np. psychologicznych problemów okresu dojrzewania, działania w zakresie edukacji konsumenckiej 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

np. zakup ambulansów oraz aparatury i sprzętu medycznego, inwestycje w infrastrukturę podmiotów świadczących 

usługi zdrowotne i rehabilitacyjne, spotkania informacyjno-edukacyjne (np. na temat nowotworów, chorób układu 

krążenia, zasad zdrowego odżywiania, przeciwdziałania otyłości i chorobom z nią związanym, zdrowia psychicznego), 

promowanie wśród mieszkańców Mazowsza idei dawstwa narządów, edukacja w zakresie dawstwa i transplantacji, 

edukacja na temat praw i obowiązków pacjenta, usług opiekuńczych dla seniorów 

KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

np. inwestycje w biblioteki i inne instytucje kultury prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego, 

aranżacja ekspozycji w muzeach, warsztaty o dziedzictwie kulturowym, w tym o opiece i ochronie zabytków, publikacje 

naukowe np. dotyczące dziedzictwa kulturowego Mazowsza, promocja kultury i dziedzictwa narodowego np. poprzez 

warsztaty muzyczne, teatralne, stolarskie, tapicerskie, renowacji mebli, zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży, 

nauka haftu, tkactwa, szydełkowania, szycia, wikliniarstwa itp., wycieczki promujące Mazowsze, koncerty muzyki 

klasycznej w plenerze, spotkania autorskie z twórcami, koncerty 

POMOC SPOŁECZNA 

np. działania adresowane do seniorów obejmujące: aktywność społeczną, obywatelską, edukacyjną, kulturalną, 

sportową, rekreacyjną, równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, warsztaty tolerancji, 

akceptacji i integracji, kursy języka migowego, porady prawne dla ofiar przemocy, warsztaty dotyczące wychowania 

poprzez różne formy aktywności, upowszechnianie informacji na temat ekonomii społecznej 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

np. programy profilaktyczne i specjalistyczne mające na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, warsztaty mające 

na celu wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich 

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

np. remont, budowa lub przebudowa obiektów sportowych, rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży, siłownie 

plenerowe, wytyczanie szlaków rowerowych, kajakowych, tematycznych, spotkania poświęcone historii regionu, 

wycieczki do atrakcyjnych kulturowo miejsc 

TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE 

np. budowa i utrzymanie nawierzchni dróg wojewódzkich, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, drogi rowerowe w pasie dróg wojewódzkich, sieci 

parkingów rowerowych przy obiektach użyteczności publicznej samorządu województwa, modernizacja przejść dla 

pieszych na drogach wojewódzkich, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 



 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

np. inwestycje w odnawialne źródła energii (np. ławki solarne z wbudowanymi panelami słonecznymi, czerpiącymi 

energię ze światła dziennego i oddającymi ją w postaci ładowania urządzeń mobilnych), edukacja ekologiczna  

(np. działania edukacyjno-informacyjne w zakresie ochrony powietrza i walki ze smogiem, kampanie edukacyjno-

informacyjne na temat np. racjonalnej konsumpcji, segregacji odpadów, recyklingu, działań antysmogowych, promocji 

opakowań wielorazowych, ograniczenia używania plastiku) 

MODERNIZACJA TERENÓW WIEJSKICH 

np. promocja żywności wysokiej jakości, produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych, warsztaty kulinarne 

połączone z promocją zdrowego stylu odżywiania, warsztaty kulinarne na bazie produktów ze znakiem towarowym 

Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, zajęcia „zero waste” w kuchni, zajęcia na temat pszczelarstwa  

w przedszkolach i szkołach 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

np. rewitalizacja terenów zielonych, budowa, przebudowa nowych placów, chodników, dróg rowerowych, wytyczenie 

nowych parkingów 

POLITYKA PRORODZINNA 

np. szkolenia z zakresu pielęgnacji małego dziecka i wykłady dotyczące jego rozwoju dla przyszłych rodziców, warsztaty 

dla członków rodzin osób uzależnionych, zajęcia dla opiekunów osób starszych 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

np. doświetlanie przejść dla pieszych, budowa aktywnych przejść dla pieszych lub „kocich oczek”, instalacja 

energooszczędnego oświetlenia w miejscach szczególnie niebezpiecznych na drogach wojewódzkich, modernizacja lub 

wymiana dotychczasowego oświetlenia starego typu, plac do nauki jazdy samochodem na terenie szkoły, dla której 

organem prowadzącym jest samorząd województwa mazowieckiego, pracownia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

wyposażona np.: w alkogoogle, fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej z defibrylatorem szkoleniowym 

AED, skafander geriatryczny, multimedia z oprogramowaniem wspomagającym wychowanie komunikacyjne, 

programy informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa (np. miasteczko rowerowe, spotkania 

edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu) 

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY 

np. działania aktywizujące osoby pozostające bez pracy, promocja przedsiębiorczości 

WSPIERANIE ROZWOJU NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ NAUKI I GOSPODARKI 

np. inicjatywy mające na celu wspieranie rozwoju nauki i współpracy między nauką i gospodarką 


